2018 8 23

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/19

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS
Nr. 228/2016
2016 m. gruodžio 2 d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai
ir sertifikavimas) [2018/1166]
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1933, kuriuo iš dalies
keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios policiklinių aromatinių anglia
vandenilių koncentracijos kakavos skaidulose, bananų traškučiuose, maisto papilduose, džiovintuose prieskoni
niuose augaluose ir džiovintuose prieskoniuose (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1940, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 dėl didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių koncentracijos tam
tikruose neapdorotuose grūduose ir stebėsenos bei ataskaitų teikimo nuostatų (2);

(3)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl maisto produktų. Teisės aktai dėl maisto produktų netaikomi Lichtenš
teinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio
produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo II priedo XII skyriaus įžangoje. Todėl šis sprendimas netaikomas
Lichtenšteinui;

(4)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
EEE susitarimo II priedo XII skyriaus 54zzzz punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006) papildomas šiomis
įtraukomis:
„— 32015 R 1933: 2015 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1933 (OL L 282, 2015 10 28, p. 11),
— 32015 R 1940: 2015 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1940 (OL L 283, 2015 10 29, p. 3).“

2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini reglamentų (ES) 2015/1933 ir (ES) 2015/1940 tekstai islandų ir
norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 3 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio
1 dalį (*).
(1) OL L 282, 2015 10 28, p. 11.
(2) OL L 283, 2015 10 29, p. 3.
(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.

L 215/20

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2018 8 23

4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 2 d.
EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkė
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

